Aan: alle melkgeitendierenartsen

Datum:
21-12-2019

Betreft:
DierDagDosering

Beste dierenarts,
De Nederlandse melkgeitenhouderij een jonge, ambitieuze sector, die streeft naar een toekomstbestendige en
verantwoorde manier van voedselproductie. De sector is dan ook proactief bezig met maatschappelijke thema’s.
Hiertoe is het Platform Melkgeitenhouderij, een samenwerking van de Vakgroep Melkgeitenhouderij LTO
Nederland (LTO) en de Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO), begin 2017 opgericht. Een van de thema’s
van het Platform, welke ook deel uitmaakt van het gezamenlijke programma Duurzame Geiten Zuivel Keten, is het
antibioticagebruik. Met betrekking tot dit thema vragen we dan ook uw aandacht voor het volgende.
Zoals u weet bestaat in de melkgeitenhouderij het programma KwaliGeit, een keten-kwaliteitszorgsysteem,
opgezet door de NGZO. Voor een KwaliGeit-erkenning moet een geitenhouder onder andere aan de volgende
voorwaarden voldoen:
 een schriftelijke 1-op-1 overeenkomst tussen geitenhouder en dierenarts;
 viermaal per jaar een protocollair bedrijfsbezoek door de dierenarts;
 jaarlijks opstellen/actualiseren van een bedrijfsbehandelplan conform de meest recente versie van het
formularium door de dierenarts;
 bij het toedienen van diergeneesmiddelen handelen conform het actuele bedrijfsbehandelplan of
aanvullende instructies van de dierenarts.
Daarnaast dient de geitenhouder een uitgebreide medicijnenregistratie bij te houden.
In het verlengde hiervan heeft LTO de wens uitgesproken het antibioticagebruik voor de geitenhouders inzichtelijk
te maken door registratie in een centrale database. Hiertoe is in 2017 een pilot gestart is samenwerking met ELDA
en drie dierenartsenpraktijken welke met verschillende praktijkmanagementsystemen werken. De pilot is inmiddels
afgerond en de volgende fase is het landelijk uitrollen van het inzichtelijk maken van de DierDagDosering (DDD)
voor melkgeitenhouders en hun dierenarts. De werkzaamheden hiervoor worden uitgevoerd door ELDA in
opdracht van het Platform Melkgeitenhouderij. Het Platform heeft daarnaast het programma Duurzame
GeitenZuivelketen (DGZK) ontwikkeld. Dit vrijwillige programma wordt momenteel via de inzamelaars van
geitenmelk uitgerold. Binnen het programma DGZK kunnen geitenhouders binnen het thema diergezondheid en
dierenwelzijn punten halen voor beschikbaar maken van de DDD in het DGZK programma. Om de punten voor het
onderdeel antibiotica te behalen moet een geitenhouder zijn/haar dierenarts vragen om de medicijnleveranties in
de centrale database te registreren en hem/haar daarvoor machtigen.

Platform Melkgeitenhouderij
Correspondentieadres // Postbus 20401, 2500 EK Den Haag
Vestigingsadres // Van Stolkweg 31, 2685 JN Den Haag
Info@platformmelkgeitenhouderij.nl - www.platformmelkgeitenhouderij.nl

Wat betekent dit voor u?
Geitenhouders zullen u gaan vragen de antibioticaleveranties door te melden aan de centrale database. Voor uw
dierenartsenpraktijk zijn een paar zaken van belang om dit succesvol te kunnen doen:
1. Het inbrengen van subdiercategorieën geit in het praktijkmanagementsysteem.
De subcategorieën zijn:
- Lammeren tot spenen;
- Lammeren na spenen;
- Melkgeiten.
2. Bij het voorschrijven van medicijnen de subcategorie dieren waar de medicijnen voor bestemd zijn
registreren;
3. Het controleren van de EAN codes van de medicijnen. Hierbij is het van belang goed te letten op
eenheden (ml/mg/flesje versus doos);
4. Het binnen 14 dagen na afloop van het kwartaal uploaden van de medicijnleveranties in Agrolink, t.b.v. de
berekening van DDD. Aanmelden voor Agrolink kan door contact op te nemen met ELDA via info@elda.nl
of 0161294794.
Op de site van het Platform Melkgeitenhouderij (www.platformmelkgeitenhouderij.nl/ddd) en op www.agrolink.nl
zijn handleidingen te vinden van praktijkmanagementsystemen waarin wordt uitgelegd hoe de subdiercategorieën
in te voeren en hoe de informatie kan worden doorgestuurd naar de centrale database. Mocht u een
managementpakket hebben waarvoor (nog) geen handleiding op site staat dan kunt u de gegevens ook met
behulp van een Excelsheet uploaden in Agrolink. Het bestand moet de volgende kolommen bevatten: UBN, naam,
datum, aantal (verpakkingen), omschrijving (naam van het middel), RegNL, EAN code, hoeveelheid
(verpakkingsinhoud), eenheid (ml/gram/injectoren), dierenarts en diergroep.
Om in 2019 een goede start te maken is het belangrijk om per direct bij het voorschrijven van medicijnen, de
subcategorie dieren waar de medicijnen voor bestemd zijn, te registreren. Hoe eerder u en uw geitenhouder(s)
beginnen met deze nieuwe werkwijze, hoe groter de kans dat per 1-1-2019 alles zo goed mogelijk gaat verlopen.
Na het eerste kwartaal zullen de gegevens aangeleverd moeten worden in Agrolink t.b.v. de DDD berekening.
Voor meer informatie kunt u binnenkort voor een Q&A terecht op de website van het Platform. Voor vragen met
betrekking tot instellingen in het managementsysteem verwijzen we u naar uw leverancier.
Wat zijn de overige gevolgen?
Uit de pilot is weliswaar een beeld van het antibioticagebruik in de melkgeitenhouderij naar voren gekomen, maar
gezien het beperkte aantal dierenartsenpraktijken en geitenhouders dat hebben meegedaan zijn deze waarden
niet voldoende voor een zogenaamde nulmeting om benchmarkwaarden te kunnen vaststellen. U en uw
geitenhouder kunnen bij een relatief hoge DDD alvast wel intrinsiek gemotiveerd zijn om deze te verlagen. Wij
willen daarbij benadrukken dat het inzage geven in de medicijnleveranties voor de geitenhouder vrijwillig is en
uitsluitend positieve consequenties kan hebben.
Tegelijkertijd met deze brief aan de dierenartsen zullen geitenhouders ook per brief worden ingelicht over deze
ontwikkeling. Daarnaast zal het Platform Melkgeitenhouderij begin 2019 een aantal bijeenkomsten voor
dierenartsen organiseren om u bij te praten over onder andere de DDD en het plan van aanpak geitenbokjes. Meer
informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u zo snel mogelijk aan de slag
gaat met het doormelden van antibioticaleveranties van geitenhouders die machtigingen afgeven en het motiveren
van geitenhouders die dat nog niet hebben gedaan.
Met vriendelijke groet,

Jos Tolboom
Voorzitter Platform Melkgeitenhouderij
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